
U
ma água, um café? Could be in the mee-
ting room? A conversa no dia-a-dia da TCS
Brasil, consultoria de TI controlada pela
indiana Tata, é assim, bilíngüe e mistura-
da. Inglês é fundamental nessa gigante ex-
portadora de serviços de software. Dona

de um faturamento global de 2,24 bilhões de dólares (ano
fiscal 2004-2005), 59 300 funcionários, presença em 34
países e clientes do porte da General Electric, a TCS se ins-
talou no país em 2002 e está com pressa de crescer.

"Contratamos 75 pessoas para o centro de desenvolvi-
mento de software de Campinas em uma semana", diz

Sérgio Rodrigues, presidente da TCS Brasil, que possui
dois outros centros, em Brasília e Alphaville. O de Campi-
nas, inaugurado em janeiro com 150 posições de traba-
lho, deve abrigar cerca de l 500 profissionais até o final
deste ano. Entre os motivos dessa fome de mão-de-obra
brasileira estão a qualidade dos profissionais, a posição
geográfica e um contrato com o banco holandês ABN Am-
ro. "Somos mais criativos, temos especialistas em sistemas
específicos e um fuso horário melhor do que o da índia
para atender aos clientes americanos", diz Rodrigues.

O duro é achar gente que saiba trabalhar com os rigo-
rosos padrões de qualidade da certificação CMMÍ5 (Capa-
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bility Maturity Model), o nível mais alto para uma empre-
sa de TI. Por isso, a estrutura de treinamento vem da ma-
triz. Dos 553 funcionários que a TCS Brasil contabilizava
no início de janeiro, 15 são indianos que vieram auxiliar a
implantar métodos, processos e controle de qualidade no
desenvolvimento de software e transferir o know-how.

Treinar em casa também é a preferência da subsidiária
brasileira da Satyam, que divide com TCS, Infosys e Wipro
o ranking das maiores empresas indianas de serviços de
software. Com faturamento anual de l bilhão de dólares,
23 000 funcionários e atuação em 53 países, a Satyam
aportou no Brasil em junho passado com a mesma von-

tade de crescer da concorrente. Começou 2006 com 50
funcionários, a maioria consultores de sistemas de ges-
tão SAP, e pretende chegar perto de 200 no final do ano.
"Faremos aqui muitos dos serviços da companhia para o
mercado americano", diz Ideval Munhoz, country mana-
ger para o Brasil e a América Latina. No momento, a Satyam
escolhe o local onde instalará seu centro de desenvolvi-
mento, previsto para entrar em operação até 2007.

Como nem sempre há tempo de formar o profissional
internamente, muitos são procurados no mercado. Os
mais sêniores são caçados por head hunters e "roubados"
de outras companhias. Na TCS, que está contratando de
estagiários a gerentes de projeto, vale tudo, de head hun-
ter a indicações de colegas, passando por análise de cur-
rículos online. Segundo Michael Lawrence, diretor da em-
presa de recrutamento Fesa, o mais difícil de encontrar é
o engenheiro de sistemas, integrador de funções que agre-
ga valor. "Não é um profissional muito disponível na índia,
que tem mais analistas e programadores", diz Lawrence.
Os salários desse profissional aqui, segundo o diretor da
Fesa, estão na faixa de 7 000 a 12 000 reais.

A retenção do funcionário é outro desafio que as india-
nas enfrentam oferecendo pacotes atrativos, que incluem
plano de saúde, previdência complementar, remuneração

variável, especializações
subsidiadas, plano de car-
reira e possibilidade de
trabalhar no exterior.
"Quando o profissional ul-
trapassa as suas metas,
pode receber de 5 a 10 sa-
lários a mais por ano", diz
Munhoz, da Satyam.

Quem resolveu encarar
uma empresa indiana não
se arrependeu. Um ano e
meio atrás, Renata Catão,

31 anos, entrou na TCS como desenvolvedora Java. "De-
pois, me inscrevi em treinamentos internos, me especia-
lizei em processos e virei gerente de projetos", diz Rena-
ta. Para ela, a vantagem da empresa é o respeito aos pro-
cessos da certificação CMMÍ5, que melhora a qualidade
do profissional e o torna apto a trabalhar em qualquer lu-
gar do mundo. Também não falta acolhimento para boas
idéias e reconhecimento por elas. Jonatas Leandro, 31 anos,
na TCS desde a fundação, é líder do centro de planejamen-
to de projetos que ele mesmo propôs e colocou em ope-
ração. A iniciativa rendeu a Leandro um acréscimo de 40%
sobre seu salário de gerente de projetos. Que tal?

CERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL
E REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL ESTÃO
NO PACOTE
DE ATRATIVOS
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